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ACTA TRIBUNAL QUALIFICADOR PROCÉS SELECTIU 1 PLAÇA DE TÈCNIC/A 
D’ESPORTS. 
 

Vilafranca del Penedès, 20 de juliol de 2018. 

 
A les 9.00 hores del matí, reunits a l’edifici municipal de la Fassina, els membres 

del Tribunal Qualificador: 
 
President:   Víctor Laspalas Zanuy, Cap del Servei de Recursos Humans i 

Organització de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès. 
 

Vocal: Jordi Gallego Robert, Cap del Servei d’Esports, Cap del Servei d’Esports   
de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès. 

 

Vocal: Almudena Pedreño Bueno, Tècnica del Servei de Recursos Humans de 
l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès. 

 
Es procedeix a entregar la prova de coneixements en relació a la gestió de les 
comunicacions socials TIC. 

 
Aquesta prova consisteix en l’acreditació de coneixements en la gestió i 

manteniment de portals web, aplicacions interactives online, ús i manteniment de 
serveis de comunicació social a la xarxa, aplicatius per equips mòbils, etc. Es fa 
entrega als aspirants presents i se’ls hi atorga un termini d’1 hora i 30 minuts a 

tots els aspirants. 
 

La prova es celebra sense incidències, llevat en el cas d’un dels aspirants que 
pateix una incidència tècnica, sent resolta pel tribunal ampliant el termini 
d’execució de la mateixa.  

 
Es procedeix a la correcció de la mateixa amb les següents puntuacions: 

 

COGNOMS I NOM PUNTUACIÓ  

AURE CALVET, JESUS NO APTE 

BORRELL PEIRO, LAIA MARIA APTE 

PORTA FIGUEROLA, PILAR APTE 

RIBERA BENDALA, LAIA APTE 

SUBIRANA CHAVES, MIREIA APTE 

 
Tant bon punt es recull la prova, es fa entrega dels tests psicotècnics per part de 

realitzar la prova d’avaluació de competències recollida a les bases reguladores del 
procés selectiu, prova que realitzen tots els aspirants convocats, atès que en aquell 

moment no s’ha corregit la prova anterior. 
 
Recollida la mateixa, es procedeix a la valoració de la fase de concurs, d’acord amb 

els mèrits recollits a les bases reguladores, acordant els membres del Tribunal els 
següents criteris generals: 
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- No es considera experiència professional avaluable el treball desenvolupat 
com a Monitor Esportiu o anàleg, atès que no es troba vinculat a les funcions 

del lloc de treball objecte de selecció. 
- No es considera inclòs dins d’allò previst a les bases, la formació relacionada 

amb la realització d’activitats de fitness i aquàtiques, en no estar previstes 
dins de les previsions de les bases reguladores. 

 
D’acord amb això i havent analitzat la documentació presentada, sumen la 
següents puntuació total d’acord amb el quadre annex: 

 

COGNOMS I NOM 
TOTAL 

CONCURS 

PORTA FIGUEROLA, PILAR 7,4 

SUBIRANA CHAVES, MIREIA 7,4 

RIBERA BENDALA, LAIA 0,8 

BORRELL PEIRO, LAIA MARIA 0 

 
Així, doncs les puntuacions actuals totals del procés selectiu, sumant la prova 

pràctica anterior, són les següents 
 

COGNOMS I NOM 
TOTAL 

CONCURS 

PORTA FIGUEROLA, PILAR 19,64 

SUBIRANA CHAVES, MIREIA 19,1 

RIBERA BENDALA, LAIA 12,23 

BORRELL PEIRO, LAIA MARIA 10,08 

 

D’acord amb aquests resultats, l’organ de selecció decideix complementar la prova 
psicotècnica amb la realització d’entrevista complementària a les 2 aspirants amb 

major puntuació, declinant realizar-ho a les altres dues atès que la prova no és 
eliminatòria i d’acord amb els resultats actuals no és possible que optin al lloc de 
treball en primera instància, sens perjudici del dret a realitzar-ho en el cas de força 

major. 
 

A tal efecte, es convoca a les següents aspirants el proper dijous 26 de juliol a la 
Sala Taula Rodona (1a Planta de la Casa de la Vila, C/Cort, 14 de Vilafranca del 
Penedès), en el següent horari i ordre: 

 
- 10:00: Mireia Subirana Chaves. 

- 11:00: Pilar Porta Figuerola  
 
I sense cap altra qüestió es dóna per finalitzada la sessió, de la qual s'estén 

aquesta acta que signen el president i la secretària del Tribunal;  
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